Porządek NaboŜeństw
od 20.03. do 27.03.2011 r.
Niedziela 20.03. II Wielkiego Postu
7:30
Zur Gottes Vorsehung durch die Fürbitte des Unbefleckten Herzens Marias als Dank für
erhaltene Gnaden u. Bitte um Gottes Schutz u. Gesundheit zum Geburtstag u. Bitte um
Gottes Schutz in der Familie der Tochter
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za + Joannę Drzymała, ++ rodziców Jerzego i Franciszkę oraz teściów Izydora i Marię
Drzymała
17:00
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00
Za ++ rodziców Wiktorię i Jana Nieslony, + męŜa i ojca Gerharda Świerc, Franciszkę
i Jana Świerc, siostrę Marię, kuzynkę Hildegardę, jej syna Piotra Czoska i dusze
w czyśćcu cierp.
Poniedziałek 21.03
6:45
.........................................................................
Wtorek 22.03.
17:00
Za + ElŜbietę Bednarek (od VI RóŜy RóŜańcowej)
Środa 23.03.
17:00
Za + syna Marcina z ok. ur., ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokr. (Msza św. szkolna)
Czwartek 24.03.
17:00
Za ++ rodziców Marię i Pawła Świerc, teściów ElŜbietę i Piotra Feliks, brata Georga,
jego Ŝonę Helenę Świerc, siostrę Elfrydę jej męŜa Michała Wołowskiego, 2 bratanków
Rudolfa i Józefa Świerc oraz dusze opuszczone
Piątek 25.03. Zwiastowanie Pańskie, ur.
8:00
Für die Lebenden u. ++ aus der Rosenkranzfamilie
17:00
Droga KrzyŜowa z wypominkami
18:00
Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Szaton, Jana i Annę Krupka, ciotkę Marię,
++ rodzeństwo, bratową, szwagierki, szwagrów, ++ dziadków z obu stron oraz
++ z rodzin Krupka i Szaton (Msza św. młodzieŜowa)
Sobota 26.03.
8:00
Za + teścia Jana Obst, jego rodziców, brata ks. radcy Georga Obst oraz za ++ z rodzin
Obst i Szydłowski
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Niedziela
7:30
9:30
10:00

17:00
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + matkę ElŜbietę Dyllong w 17 r. śm., jej męŜa Mikołaja, brata Helmuta, dziadków
Kasprzyk, ks. Jana Kasprzyk, męŜa, ojca i dziadka Konrada Dyla, Franciszkę Kolder,
++ Ewę i Walentego Dyla oraz za ++ z pokr. z obu stron
27.03. III Wielkiego Postu
....................................................... (Deutsch)
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
Z podz. za zdrowie, z prośbą o dalsze bł. BoŜe dla p. Gertrudy Garbas z ok. 70 r. ur.
oraz p. Krzysztofa Merkel z ok. 50 r. ur., z prośbą o opiekę BoŜą dla syna, 2 córek
z rodzinami, 3 wnuczek i prawnuka
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
Za + męŜa i ojca Henryka Swoboda w r. śm. oraz za ++ rodziców i teściów

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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WSKAZANIA PASTERSKIE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH
W DIECEZJI OPOLSKIEJ
Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od
Pana dni ochłody, aby teŜ posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo
musi zatrzymać aŜ do czasu odnowienia wszystkich rzeczy.
Dz 3,19-21
Wszyscy wierni, kaŜdy na swój sposób, na podstawie prawa BoŜego wezwani są do nawrócenia i do podejmowania czynów pokutnych. śeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni
powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki poboŜności i miłości,
podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków,
zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty
w Kościele Powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por.
kan. 1250 KPK).
Mając na uwadze powyŜsze normy, a takŜe wskazania statutów 109 i 110 I Synodu Diecezji Opolskiej, polecam, aby w Diecezji Opolskiej przestrzegano następujących zasad:
I. PRZEPISY POSTNE
A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły
1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok Ŝycia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego
Ŝycia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku, wyłączając te, w które przypada uroczystość liturgiczna i w Środę Popielcową.
Ze względu na tradycję Wigilii BoŜego Narodzenia, zachęcam wiernych do zachowania
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w tym dniu.
2. Wierni, którzy ukończyli 18. rok Ŝycia, aŜ do rozpoczęcia 60. roku Ŝycia oprócz
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego
w Środę Popielcową i Wielki Piątek.
Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta i na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.
3. Wierni, którzy nie mają moŜliwości wyboru pokarmów i muszą spoŜywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie jest moŜliwa w Środę Popielcową i Wielki
Piątek.
NiemoŜliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada
podjęcie innych form pokuty, takich jak: dodatkowa modlitwa w intencjach Kościoła, jałmuŜna, uczynki poboŜności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.
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Dla słusznej przyczyny proboszcz moŜe udzielić w pojedynczym przypadku – poszczególnym wiernym i poszczególnym rodzinom – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw
mięsnych, z wyjątkiem Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku.
Proboszcz powinien zachęcić korzystających z dyspensy do modlitwy w intencjach Ojca
Świętego, do złoŜenia ofiary do skarbony z napisem „JałmuŜna postna”, względnie do
spełnienia uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.
Z dyspensy udzielonej przez proboszcza mogą korzystać parafianie wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a takŜe wszyscy inni wierni przebywający na terenie danej parafii.
JeŜeli np. przyjęcie z okazji pogrzebu przewidziane jest na terenie innej parafii niŜ parafia
własna, wówczas organizator przyjęcia winien udać się z prośbą o dyspensę do proboszcza
parafii, na terenie której przyjęcie jest organizowane. Przed posiłkiem naleŜy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.
B. Powstrzymywanie się od zabaw
Powstrzymywanie się od zabaw tanecznych obowiązuje w piątki całego roku i w czasie
Wielkiego Postu.
W pojedynczym przypadku dla słusznej przyczyny proboszcz moŜe udzielić – poszczególnym wiernym i poszczególnym rodzinom – dyspensy od powstrzymania się od zabawy
w dany piątek poza okresem Wielkiego Postu. Proboszcz powinien zachęcić korzystających z dyspensy do modlitwy w intencjach Ojca Świętego, do złoŜenia ofiary do skarbony
z napisem „JałmuŜna postna”, względnie do spełnienia uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.
Słuszną przyczyną dla uzyskania dyspensy od powstrzymania się od zabawy tanecznej
w dany piątek poza okresem Wielkiego Postu moŜe być rzeczywista konieczność urządzenia w tym dniu studniówki lub innej zabawy ze względów lokalowych czy organizacyjnych. Takie sytuacje powinny być jednak traktowane zawsze jako nader wyjątkowe i naleŜałoby ich na ile to moŜliwe unikać.
Z dyspensy udzielonej przez proboszcza mogą korzystać parafianie wszędzie, gdziekolwiek się znajdują oraz wszyscy inni wierni przebywający na terenie danej parafii. JeŜeli
zabawa, np. studniówka, przewidziana jest na terenie innej parafii niŜ parafia własna,
wówczas organizator zabawy winien udać się z prośbą o dyspensę do proboszcza parafii,
na terenie której zabawa jest organizowana. Przed zabawą naleŜy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.
Usilnie proszę, by wierni nie brali udziału w dyskotekach organizowanych w piątki
i w Wielkim Poście.
II. JAŁMUśNA POSTNA
KaŜdy wierny – w miarę swoich moŜliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby
wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest jałmuŜna, składana szczególnie z okazji
dni pokutnych i w okresie Wielkiego Postu na działalność charytatywną prowadzoną przez
Caritas Diecezji Opolskiej, na potrzeby Seminarium Duchownego oraz budujące się kościoły.
Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

Dzisiaj obchodzimy II niedzielę Wielkiego Postu.
Zapraszamy na naboŜeństwo Gorzkich śali z kazaniem pasyjnym o godz.
17:00. Kaznodzieją pasyjnym jest ks. diakon Mariusz Ołdak.
Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na kwiaty do BoŜego Grobu
i na cały rok do kościoła. Bóg zapłać!
W piątek uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości śycia.
Zapraszamy do udziału w nab. Drogi KrzyŜowej i Gorzkich śali!
W następną niedzielę będziemy gościć ks. bpa Mariana Buczka, Ordynariusza Diecezji Harkowsko-Zaporowskiej z Ukrainy. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby misyjne diecezji. Bóg zapłać!
W następną niedzielę po Mszach św. zbiórka podpisów pod społecznym projektem ustawy „O ochronie Ŝycia ludzkiego od poczęcia”. Prosimy zabrać
ze sobą dowody osobiste (nr PESEL).
26 marca br. 25-lecie kapłaństwa obchodzi pochodzący z Kolonowskiego
ks. Konrad Lempa. Drogiemu Jubilatowi Ŝyczymy duŜo zdrowia i błogosławieństwa BoŜego w dalszej posłudze kapłańskiej!
Parafialny Caritas poszukuje mebli pokojowych i wanny. Kontakt: p. Sabina
Owsiak, tel. 77 4611 481
Nasze Siostry składają serdeczne podziękowania p. Manfredowi Jancik za
wykonanie klęcznika do kaplicy oraz p. Joachimowi Student za wymianę pękniętej rury. Bóg zapłać!
Serdeczne podziękowania składamy p. Rudolfowi Puzik, p. Henrykowi Drzyzga za remont kapliczki św. Józefa, p. Henrykowi Schatton za usunięcie awarii
elektrycznej w kościele. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Eryce Konieczko i p. Gertrudzie Garbas składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Słowackiego: Gertrudę Bok,
Cecylię Rathmann, Ewę Pietrzyk i Marię Luczyk. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

